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SAMMANFATTNING 
Det sker hela tiden en utveckling i byggsektorn, framförallt då allt mer byggs i fabrik och 

automatiseras. Den platsbyggda marknaden har fortfarande stor utvecklingspotential och det 

ligger en stor utmaning i att automatisera då inget bygge är det andra likt. Industrirobotar 

började användas i Sverige i slutet på 1960-talet och användes då i massproduktion. Då var 

robotarna dyra och svåra att ställa om men utvecklades sedan till att bli lättare och snabbare. I 

Sverige är de första självgående robotarna på väg ut på marknaden där framförallt en robot för 

montage av gipsskivor är under framtagning. Affärsmodellen hos företaget Build-r grundar sig i 

att sälja in roboten som entreprenad och utnyttja fler av dygnets timmar genom att låta den 

arbeta fler skift. 

I det här arbetet studeras hur gipsroboten kan bidra till en mer effektiv process samt underlätta 

arbetsmiljön vid lättväggsmontage. För att undersöka detta har tio intervjuer utförts och 

platsbesök har gjorts på såväl byggarbetsplats som i robotlabb. De intervjuade har 

befattningarna platschef, projektchef, snickare och robotutvecklare. Intervjuerna har utförts i 

temat effektivitet med fokus på tid och kvalitet, arbetsmiljö, inställning till robotik samt 

införande av flerskift.  

En litteraturstudie ligger till grund för arbetet och den konstruerade intervjuguiden har varit 

grund till intervjuerna. I litteraturstudien kan läsas om begreppet effektivitet, arbetsmiljö, 

robotik, robotar i byggbranschen samt förutsättningar på dagens byggarbetsplatser. Ur 

litteraturstudien har valts att analysera bland annat effektivitetsbegreppen inre- och yttre 

effektivitet samt funktion- och processrelaterad effektivitet.  

Resultatet av intervjuerna visar att såväl platschefer, projektchef, snickare och robotutvecklare 

arbetar med begreppet effektivitet. Kvalitetssäkringen på dagens byggarbetsplatser sker i form 

av egenkontroller som snickare fyller i efter avslutat moment, men kan i framtiden komma att 

utföras automatiskt i roboten. Införandet av flerskift är av stor betydelse för att roboten ska ta 

klivet in på byggarbetsplatserna men kan vara svårt att applicera på alla byggen då arbetsledning 

måste vara på plats på bygget i det fallet. Lyft av gipsskivor är ett arbetsmiljömässigt tungt 

arbetsmoment som bland annat kan leda till skador i axlar.   

Efter genomförd litteraturstudie, genomförda intervjuer samt platsbesök framkommer att 

roboten kan ta klivet in på arbetsplatserna och framförallt underlätta arbetsmiljön genom att 

lyfta och skruva skivorna. Kan gipsrobot utvecklas och fungera problemfritt, samtidigt som 

projekteringen utvecklas och flerskift blir införbart, kommer en robot kunna bidra till ökad 

effektivitet. Roboten måste utvecklas i den riktning som förväntas och samtidigt måste en helhet 

och ett samarbete finnas över hela processen. Därför är ett förslag på fortsatta studier att 

undersöka vad som krävs för att konsulterna ska börja projektera robotanpassat.  

  



 
 

ABSTRACT 
There is a continuous development in the construction sector. Off-site production and 

automation is increasing. The site-based market still has great potential for development and 

automation is a challenge. The main challenge with robots on site construction is that the 

buildings varies which reflects construction sites as well.  

The use of industrial robots in Sweden started in the 1960s and were then used in mass 

production. At that time the robots were expensive and difficult to program, but then developed 

to become easier and faster. In Sweden, the first self-driven robots are on the market, where a 

robot for the installation of drywalls is mainly being developed. The business model of the Build-

r company is based on selling the robot as a contractor and utilizing more hours of the day by 

allowing it to work more shifts.  

In this work, it is studied how the gypsum robot can contribute to a more efficient process and 

facilitate the working environment for light wall mounting. To investigate this, ten interviews 

have been carried out and site visits have been made at both the construction site and the robot 

lab. The interviewees have positions site manager, project manager, carpenters and robot 

developer. Interviews have been conducted in the areas of efficiency, focusing on time and 

quality, working environment, attitude towards robotics and the introduction of multi-shift. A 

literature study forms the basis for the work and the constructed interview guide has been the 

basis of the interviews. The literature study covers the concept of efficiency, robotics, robots in 

the construction industry and the conditions for today's construction sites. The literature study 

has chosen to analyze the efficiency concepts internal and external efficiency as well as process-

related efficiency. 

The results of the interviews show that both site managers, project managers, carpenters and 

robot developers work with the concept of efficiency. The quality assurance of today's 

construction sites takes place in the form of self-checks that carpenters fill in after completion 

of the task, but can in future be carried out automatically in the robot. The introduction of multi-

shift is essential to use robot on the construction sites. Lifting plasterboards is a work 

environmentally heavy duty which can lead to damage to the shoulders. 

After the completion of the literature study, interviews and site visits, it is clear that the robot 

can be able to get into the workplace and, above all, ease the working environment by lifting 

the heavy discs. If the gypsum robot can work smoothly and multi-shift becomes feasible, a 

robot will contribute to increased efficiency. The robot must evolve in the direction expected 

and at the same time and cooperation must be throughout the process. Therefore, a proposal 

for further studies is to investigate what is required for consultants to design robot oriented.  

  



 
 

ORDLISTA 
 

Ackord 

 

Snickare som arbetar på ackord får lön beroende på mängd 

utfört arbete. 

 

Artificiell intelligens  

 

På konstgjord väg efterlikna hjärnans förmåga att dra 

slutsatser, planera, lösa problem, inhämta ny kunskap, förstå 

naturligt språk etc. 

 

BAS-U 

 

Står för byggarbetsmiljösamordnare för utförandet. Den som 

har det yttersta ansvaret för byggarbetsplatsen. Kan bara 

vara en person. 

 

Humanoid robot 

 

En människoliknande robot som programmeras för att 

utföra arbete självständigt. 

 

Industrirobot 

 

Industriroboten är en robot som används i industrin. Den 
förbättrar arbetsmiljön för de anställda och har olika 
funktioner beroende på vad roboten ska utföra.  

 

Kvalitet 

 

En varas eller tjänsts förmåga att tillfredsställa kundernas 

behov och förväntningar. 

 

 

Logistik 

 

Att på ett effektivt sätt planera, genomföra och kontrollera 

att resultatet blev det önskade. Från råvara till slutkund. 

 

Produktivitet 

 

 

Grad av effektivitet. 

 

Platschef 

 

Planerar, driver och ansvarar för arbetet på 

byggarbetsplatsen.  

 

Samverkansrobot 

 

Robot som kan samverka med omgivningen, alltså arbeta 

tillsammans med övriga maskiner och människor. 

 

Underentreprenör 

 

Ett företag som utför ett arbete åt en huvudentreprenör eller 

totalentreprenör. Exempelvis ett måleriföretag i ett 

bostadsbygge kan vara underentreprenör till byggföretaget 

som har projektet. 
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1 INLEDNING  
Här beskrivs robotens historia och bakgrunden till utvecklingen av robotik i byggbranschen. 

Utifrån det beskrivs bakgrunden till arbetet och vilka frågeställningar som ska besvaras. Även 

syftet och målet med arbetet beskrivs där effektivitet är en återkommande aspekt.  

1.1 Bakgrund 

Det sker hela tiden en utveckling i byggsektorn, framförallt då allt mer byggs i fabrik och 

automatiseras. Den platsbyggda marknaden har fortfarande stor utvecklingspotential och det 

ligger en stor utmaning i att automatisera då inget bygge är det andra likt. Den stora skillnaden 

på att använda robotar vid industriellt byggande mot att använda det vid platsbyggen är att 

roboten måste kunna arbeta på olika ställen med ett och samma moment (Åhman & Johansson, 

1988). 

En mer automatiserad produktion, som är framtiden, ställer höga krav på projekteringen 

samtidigt som tid till produktutveckling måste frigöras (Jansson, 2010). Tid är också ett verktyg 

för att uppnå lägre kostnader då tid är lättare att förstå men i slutändan är det lönsamheten som 

ska ökas (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006).  

Industrirobotar började användas i Sverige i slutet på 1960-talet och användes då i 

massproduktion. Då var robotarna dyra och svåra att ställa om men utvecklades sedan till att bli 

lättare och snabbare. I början av 1980-talet var Sverige ledande i världen inom robotik efter 

Japan som hade flest robotar. (Åhman & Johansson, 1988) 

För att en robot ska kunna arbeta på en byggarbetsplats krävs att den kan anpassa sig till 

omgivningen. För att en robot ska kunna göra det används sensorer så att roboten kan känna av 

ojämnheter och väggar med mera. Förutsättningarna för att använda robotar på 

byggarbetsplatser är sämre än i verkstadsindustrin då varierande väder och mindre 

förekommande repetitiva arbetsmoment inte behöver beaktas i verkstadsindustrin. (Åhman & 

Johansson, 1988) 

I Sverige är de första självgående robotarna på väg ut på marknaden där framförallt en robot för 

montage av gipsskivor är under framtagning. Build-r heter företaget som tagit fram gipsroboten, 

som är en industrirobot på en mobil plattform. Företaget, som vill utnyttja flera av dygnets 

timmar genom att låta roboten arbeta flerskift, har i dagsläget en fullskalig prototyp att testa på 

byggarbetsplatser (Build-r, 2018). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på om platsbyggen kan förbättras med hjälp av en robot för 

skivmontage, med avseende på effektivitet och arbetsmiljö. 

1.2.2 Frågeställningar  
För att ta reda på om en robot kan ta steget in på svenska byggarbetsplatser och bidra till en 

mer effektiv byggprocess har fyra forskningsfrågor formulerats som ska besvaras i arbetet. 
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> Kan tid sparas vid montage av lättväggar med hjälp av en robot?  

> Hur ser möjligheten att införa flerskift ut och vad vinner man på det? 

> Bidrar gipsroboten till en bättre kvalitetssäkring? 

> Kan arbetsmiljön förbättras om moment som idag utförs av snickare istället skulle utföras av 

en robot?  

 

1.3 Målformulering 
Målet med arbetet är att se hur en robot avsedd för montage av gipsskivor står sig på dagens 

byggarbetsplatser i Sverige, med avseende på arbetsmiljö och effektivitet i form av tid och 

kvalitet. Både inställningen på bygget och hur gipsroboten bidrar till effektivitet och en bättre 

arbetsmiljö beaktas. Målet arbetas mot genom litteraturstudie, platsbesök och intervjuer med 

platschefer på bygge, en projektchef, snickare och robotutvecklare. Målet är också att se om tid 

kommer sparas på det enskilda momentet och i projektets helhet om man inför en gipsrobot. 

Till sist är målet att värdera om införandet av en robot bidrar till bättre kvalitetssäkring. Även 

hur acceptansen ser ut för att roboten ska kunna träda in på byggen undersöks. 

 
1.4 Fokusering och avgränsning 
Arbetet avgränsas till platsbyggen i Sverige och robotperspektivet avgränsas till en specifik 

gipsrobot som lyfter och monterar gipsskivor som företaget Build-r utvecklar. I 

effektivitetsaspekten fokuseras arbetet till tid och kvalitet, inte kostnad.  

Intervjuerna begränsas till platschefer, en projektchef, snickare och robotutvecklare. 

Robotperspektivet kommer endast från robotföretaget, Build-r, som tar fram gipsroboten. 

Platschefer, projektchefen och snickare som intervjuas är från olika större 

byggentreprenadföretag.  

Lättväggsmontageprocessen avser hela entreprenaden från första skena till sista skivan är på 

plats och håltagningar är gjorda. Denna process avses i arbetet även om störst fokus läggs på 

själva gipsmontaget då det är det som roboten utför.  

  



3 
 

2 LITTERATURGENOMGÅNG 
I detta avsnitt presenteras all teori som används i arbetet på temat robotik, effektivitet och 

byggbranschen. Även vilken tidigare forskning som gjorts inom ämnet tas upp här. 

2.1 Robotik 
Det finns generella punkter som karaktäriserar en robot. Den ska vara industriellt producerad, 

kunna flytta sig själv eller andra fysiska saker, ha en kraftkälla eller förstärkare och kunna arbeta 

själv utan tillsyn. Den måste också vara utrustad med sensorer för att själv kunna ta upp impulser 

och behandla dem för att förändra sitt beteende. Den stora utmaningen med att automatisera 

byggproduktionen är att kombinera människa och maskin då en maskin saknar människan 

intelligens och förmåga att anpassa sig, samtidigt som en maskin bland annat tillför styrka och 

en förmåga att arbeta repetitivt. En annan utmaning för att en robot ska kunna arbeta på en 

byggarbetsplats är att den ska klara av att arbeta på olika arbetsställen med ett och samma 

moment. För att en robot ska kunna arbeta på en byggarbetsplats krävs också att den kan 

anpassa sig till omgivningen vilket uppnås genom att använda sensorer. Genom sensorer kan 

roboten känna av ojämnheter och väggar med mera. Förutsättningarna för att använda robotar 

på byggarbetsplatser är sämre än i verkstadsindustrin då varierande väder och mindre 

förekommande repetitiva arbetsmoment inte behöver beaktas i verkstadsindustrin. (Åhman & 

Johansson, 1988)  

 

2.2 Robotik i byggbranschen 

2.2.1 Utvecklingen av robotik i byggbranschen historiskt 
Industrirobotar började användas i Sverige i slutet på 1960-talet och användes då i 

massproduktion. Då var robotarna dyra och svåra att ställa om, men robotarna blev sedan 

lättare och snabbare att ställa om för att bemöta kundens krav. I början av 1980-talet var Sverige 

ledande inom robotik i världen och låg efter Japan där det fanns flest robotar med 120 robotar 

per 10 000 arbetare. Efter Sverige kom Italien och Belgien. (Åhman & Johansson, 1988) 

Med utgångspunkt i intervjuer som gjorts med personal på byggarbetsplatser redan på 80-talet, 

finns det krav som ställs på robotar som ska införas på byggarbetsplatser. Dessa krav är: 

pålitlighet, mångsidighet, snabb och effektiv service, lätta att ställa om, färdiga program ska 

finnas för olika aktiviteter, tåliga mot vatten och smuts och lätta att transportera. Inför 

införandet av robotar är det också viktigt att definiera kritiska punkter och robotens 

arbetsområde. Planering är av stor vikt och införandet av robotar ställer högre krav på 

samordning redan i projekteringen. (Åhman & Johansson, 1988)  

Nedan följer några exempel på robotar som redan under 80-talet tagits fram i Sverige avsedda 

för platsbyggen. (Åhman & Johansson, 1988) 

- Fjärrstyrda robotar som används till rivning av betong och andra byggnadskonstruktioner samt 

grävning. (Roboten är fjärrmanövrerad och har små dimensioner som gör den användbar även i 

trånga utrymmen. Utrustningen kan svänga 360 grader, klättra i trappor och är 

fjärrmanövrerad via kabel.) 
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- En banddriven lastbärare. (Roboten är fjärrstyrd, kan gå i trappor och har tagits fram för att 

minska rygg och klämskador. Den drivs av elmotorer och klarar av en last på upp till 800 kg.) 

- En maskin som i första hand används till bilningsarbete. (Maskinen är fjärrstyrd och kan ställas 

om till grävare eller mobilkran.) 

På 1970-talet utvecklades de första robotarna avsedda för byggproduktion i Japan, för att öka 

kvaliteten vid prefabricering av bostäder. Robotar på byggarbetsplatser blev intressant i slutet 

på 70-talet och med dessa ville man förbättra både arbetsmiljön och kvaliteten. (Åhman, 2013) 

Under 1980-talet ökade robottekniken på byggarbetsplatser och spred sig även till USA och 

Europa, främst Tyskland, Frankrike och England. Japan utvecklade så mycket som 150 olika typer 

av robotar och i slutet av 80-talet var ett system utvecklat för uppbyggande av stommar till höga 

hus, över 20 våningar. Robotutvecklingen i USA fokuserade bland annat på maskiner utan förare 

samt rör- och schaktarbeten medan Tyskland hade flera företag som började automatisera inom 

många områden, där murning och målning är två exempel. (Åhman, 2013) 

Under 1990-talet kom automatiserade system för materialtransport både till och på 

byggarbetsplatserna. Dessa fungerade med hjälp av streckkoder och automatiska truckar. Även 

3D-systemen blev verklighet på 90-talet till följd av ny teknik inom IT som utvecklades. I Japan 

ökade intresset för LEAN som resulterade i förkortade produktionstider tillsammans med andra 

system som utvecklades, samtidigt om utvecklingskostnaderna blev stora. Den japanska 

utvecklingen ledde till bättre klimat på byggarbetsplatserna med minskade tunga lyft och färre 

farliga arbetsmoment. (Åhman, 2013) 

Under 2000-talet övergick automationsutvecklingen till att fokusera på CAD-verktyg, 

standardisering, VR-teknik och BIM. Då allt fler projekt blev unika minskade intresset för 

robotteknik och mer energi lades istället på utveckling av produktionssystem. Arbetsmiljön var 

under början av 2000-talet i centrum och satsningen på humanoida robotar var stor inom 

byggproduktion och service. Under denna period blev också ett kinesiskt företag 

uppmärksammat då de under 30 dygn byggde ett 30-vånings hotell som utgick från en 

prefabmodul. (Åhman, 2013) 

Den färdiga produkten är i fokus under 2010-talet och samhället i stort som ska klara av att serva 

en åldrande befolkning. På byggarbetsplatserna är nu fokus på säker produktion i form av bra 

arbetsmiljö och helhetssyn. (Åhman, 2013) 

2.2.2 Utvecklingen av robotik i byggbranschen idag 
Exoskelett är en stödfunktion för att förstärka människans krafter. Exoskelett kan likna en robot 

om det kompletteras med kraft och hydraulik. Det finns många olika användningsområden för 

exoskelett, där sjukvården är ett av dem. De används då som stöd under rehabilitering. Även 

inom industrin kan exoskelett användas, men då istället genom att tillföra extra kraft vid tunga 

arbeten. (Lidelöw & Dagman, 2015)  

I ett internprojekt på Skanska togs en robot fram där fokus var på att få tätt hus tidigt för att 

minska arbetskraftsbehovet. Taket hålls upp av hydrauliska anordningar och sedan kan 

byggelementen lyftas på plats av en robot våning efter våning. Allt arbete sker alltså på marken 
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vilket gör att arbetsplatsen blir säker att arbeta på. Med denna robot kan byggtiden kortas då 

tätt hus fås i tidigt skede. (Byggindustrin, 2008)  

Robotdalen, tillsammans med Skanska och ABB, utför ett konceptprojekt med fokus på 

robotautomation för stora konstruktioner. Branschen har en låg automationsgrad, vilket 

projektet vill råda bot på. Projektets mål är att ta bort ett moment som görs för hand idag, 

genom att ta fram en applikation för montering av armeringskorgar.  Projektet inkluderar bland 

annat simulering av konceptet där ett robotsystem med tre industrirobotar används. (Larsson, 

2016)  

Japan är på frammarsch inom robotik och har så varit. Ett exempel är en robot från ett japanskt 

företag som heter Kajima som kom ut på marknaden redan på 00-talet, där roboten lyfter tunga 

element på byggarbetsplatser såsom betongväggar. (Balaguer & Abderrahim, 2008) 

Ett annat japanskt byggföretag, Shimizu, håller på att utveckla ett robotsystem för väggmontage 

bestående av tre robotar som arbetar sida vid sida på byggarbetsplatsen. Dessa robotar är 

industrirobotar som ska arbeta tillsammans som ett team. En av dem bär omkring materialet, 

den andra har en robotarm och bestämmer platsen av stålpelare, medan den tredje roboten är 

en multifunktionell robot med två armar som används för byggarbete i tak eller på golv. (Quirke, 

2018) 

En ytterligare gipsrobot är under utveckling i Japan. Det är en prototyp på en humanoid robot 

som lyfter gipsskivor på plats samt skruvar fast dem med bandad skruv. Denna humanoida robot 

kan gå omkring på bygget, kräver inte övervakning och har artificiell intelligens. Roboten kan 

exempelvis ta sig runt hinder som dykt upp och identifiera vanligt förekommande objekt på 

byggarbetsplatsen. (Biggs, 2018)  

 

2.3 Förutsättningar i byggbranschen  
I stort har en industrialiserad byggbransch varit på tapeten länge och är det fortfarande i dagens 

forskning. Industrialiseringen har många utmaningar där den tekniska utmaningen inte är den 

enda att ta hänsyn till. Hela processen måste hänga med när byggbranschen ska industrialiseras 

vilket medför sociala och ekonomiska utmaningar. (Ågren & Wing, 2013) 

På 1990-talet var utvecklingen av byggbranschen i fokus och det var känt att byggproduktionen 

kommer behöva genomgå en teknisk utveckling. För att kunna göra det har byggbranschen 

mycket att lära av tillverkningsindustrin. Inom byggproduktion är ofta erfarenhetsåterföringen 

informell i projekten och mellan olika projekt. Erfarenhetsåterföringen behöver bli tydligare och 

mer strukturerad för att utvecklingen ska kunna ta fart. Processen kan lätt missa steg till andra 

delar av branschen. Svängningar i efterfrågan är förekommande i byggbranschen och kan 

avskräcka byggentreprenörer från att investera i nya tekniker. (Gann, 1996) 

Ett standardiserat flöde av material gör det möjligt att på byggarbetsplatser planera i förväg 

snarare än att lösa problemen när de dyker upp. Likaså är ett bra flöde i arbetsprocesser viktigt 

för att slippa stanna upp. Det kan dock vara svårt att implementera olika produktionssteg att 

förhålla sig till för att förbättra processer vid platsbyggen. Detta då platsbyggen varierar från 
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projekt till projekt och är allt som oftast unika. (Simonsson, Björnfot, Erikshammar, & Olofsson, 

2012) 

En bra resursfördelning av material, utrustning och arbetskraft är grunden på en arbetsplats som 

arbetar effektivt. Snabba beslut kan också lätt tas om processen är mer eller mindre tekniskt 

automatiserad. (Teizer, Lao, & Sofer, 2007) 

Enligt en utredning som Boverket lämnade in år 1997 hade byggentreprenörerna då kommit 

längst i arbete med kvalitet. I stor utsträckning saknades dock metoder att mäta effekterna av 

kvalitetssäkring. Kvalitetsarbetet är något som måste utvecklas, dels för att byggnaderna som 

uppförs ska bli bättre men också för att kostnader kan minskas som följd av ett bra 

kvalitetsarbete. (Byggkvalitet för framtiden, 1997)  

 
2.4 Effektivitet 
Effektivitet beskrivs genom en effektivitetsmatris som en kombination av kundvärde och 

produktivitet. Vidare beskrivs kundvärde som kvalitet i förhållande till pris, medan produktivitet 

beskrivs som enheter per resursinsats. Produktivitet för ett företag är gränsen för det lägsta 

priset de kan ta av sina kunder. Detta i kombination med kvaliteten är alltså avgörande för en 

effektiv process.  (Karlöf, 1997) 

För att effektiv produktframtagning ska uppnås måste de ingående aktiviteterna samverka och 

en helhetssyn måste finnas. Effektivitet delas ofta upp i inre- och yttre effektivitet. Den inre 

effektiviteten grundar sig i hur väl resurser utnyttjas för att åstadkomma det kunden önskar och 

har alltså fokus på indata. Den yttre effektiviteten handlar om själva produkten som tagits fram 

och fokuserar på resultatet, alltså själva produkten i sig där kvaliteten är en del som vägs in. 

Fokus är generellt på den inre effektiviteten men även den yttre effektiviteten är nödvändig för 

att bli konkurrenskraftiga. För att uppnå en innovationsprocess som i slutändan landar i en 

attraktiv produkt behöver kopplingar mellan teknikutveckling och produktion beaktas. (Säfsten, 

2010)  

Det är vanligt att fokusera på resurseffektivitet mer än flödeseffektivitet då det anses vara bra 

att nyttja resurser så mycket det går. Enligt effektivitetsparadoxen; läggs stort fokus på effektivt 

utnyttjande av resurser så tenderar mängden arbete att öka och det kan förklaras genom att 

titta på tre ineffektivitetskällor. De tre olika ineffektivitetskällorna är långa genomloppstider, 

många flödesenheter och många omstarter per flödesenhet. Långa genomloppstider 

uppkommer när stort fokus läggs på resurseffektivitet vilket medför problem som annars inte 

skulle ha uppstått. Många flödesenheter handlar om en människas förmåga att hantera flera 

saker samtidigt. Många omstarter per flödesenhet sker om en uppgift måste börjas om med, 

vilket bland annat kan ske om arbetsprocessen involverar många olika personer. Det leder till 

att arbete kan behöva läggas på hög och det i sin tur kan leda till tappad kontroll över helheten. 

(Modig & Åhlström, 2015)  

I en organisation utförs arbetet i små steg av olika personer, vilket leder till att fokus lätt kan 

ledas bort från kundens behov. Ingen har då koll på processen i sin helhet utan bara på sin 

enskilda del, vilket ger suboptimerade delar. Delarna kan vara effektiva i sig men 

flödeseffektiviteten i processen kommer att minska. Sekundära behov skapar merarbete vilket 
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är en form av slöseri och förklarar effektivitetsparadoxen. Effektivitetsparadoxen finns på både 

individuell och organisatorisk nivå, vilket kan leda till att det även kan finnas på samhällsnivå. 

Att vara effektiv är inte att hålla på med många uppgifter samtidigt, det är snarare ett 

resursslöseri. (Modig & Åhlström, 2015) 

För att kunna lösa effektivitetsparadoxen måste fokus ligga på flödeseffektivitet. Merarbete 

elimineras genom att minska såväl genomloppstiden som antalet flödesenheter i arbete och 

antalet omstarter. Om en organisation är flödeseffektiv uppkommer inget behov av omstarter 

då hela idén med flödeseffektivitet är att få flödesenheterna att gå snabbare genom 

organisationen. (Modig & Åhlström, 2015) 

Effektivisering av processer kan delas upp i funktionsorienterade och processorienterade. Det 

funktionsorienterade syftar på själva funktionerna medan det processorienterade syftar på 

processen mellan funktionerna. Det första saknar helhetssyn medan processorienterade ser till 

hela processen från råvara till slutkund. En optimerad process fås om mer energi läggs på just 

hela processen i stort. (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006) 

För en effektiv process behöver logistiken fungera. Logistik innebär att planera och genomföra 

men också att kontrollera resultatet så att det blir vad kunden önskar. Det är då förflyttning och 

lagring av material som logistik fokuserar på i hela ledet från råvara till slutkund, men kan delas 

upp på försörjning, produktion och distribution. Inom logistik räcker det inte med att göra saker 

rätt, man ska mer specifikt göra rätt saker. Förändringar kan göras så att man jobbar på ett bättre 

sätt än tidigare. Slutmålet är att slutkunden ska försörjas på ett effektivt sätt. (Oskarsson, 

Aronsson, & Ekdahl, 2006) 

 
2.5 Arbetsmiljö 
Olyckor och arbetsskador ska alltid försöka förebyggas och upptäckta risker ska tas bort. 

Exempel på arbetsskador är belastningsskador och hörselskador. Arbetsmiljön på 

byggarbetsplatser är något det arbetas mycket med, bland annat för att förebygga 

arbetsplatsolyckor och arbetsskador. Något som försämrar arbetsmiljön avsevärt är brist på 

lyfthjälpmedel eller skyddsutrustning. Orsaker bakom arbetsmiljörisker kan vara obefintlig 

utbildning om arbetsmetoder och hur utrustning hanteras. För att underlätta arbetet vid hög 

belastning eller svåra arbetsställningar är det viktigt med variation i arbetet och att ta korta 

pauser. (Sundström, Englund, & Sandberg, 2007) 

På byggarbetsplatser är det ibland svårt att skapa en bra miljö utifrån människan. Av uppstående 

arbetsskador är en stor del belastningsskador som grundar sig i felaktig belastning vid genomfört 

arbete. Detta kan också grunda sig i arbete i besvärliga kroppsställningar i låsta och ensidiga 

lägen. (Sundström, Englund, & Sandberg, 2007) 

 

2.6 Tidigare studier 
I ett examensarbete från Mälardalens Högskola skriver Folkesson & Lönnroos (2018) om hur 

automation och robotar kan träda in i byggbranschen. Vilka områden som är bäst att 
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automatisera och vilka fördelar det finns med automation på byggarbetsplatser. De har även 

tittat mycket på vilka utmaningar som finns med att implementera automation på 

byggarbetsplatser. Resultatet av studien visar att ett av problemen med införandet av robotar i 

byggindustrin är att robotarna ofta väger mycket i förhållande till hur mycket de kan lyfta. Detta 

är ett problem då robotar på platsbyggen måste vara enkla att flytta på. Fördelarna med 

implementering av automationslösningar på bygge är ökad produktivitet, ökad lönsamhet och 

bättre säkerhet.  

I ett examensarbete utfört vid Jönköpings Universitet har Bendz & Samuelsson Pripp (2018) 

undersökt automatisering i byggproduktion och eventuell tidsbesparing vid införandet av 

robotik vid stomkomplettering. Arbetet fokuserar på det generella införandet av robotik samt 

tidsbesparing och reducerandet av arbetsskador. Tider är uppskattade och baseras på enkäter 

där de som besvarar enkäten fått uppskatta hur mycket tid som läggs på vilket arbetsmoment. 

Resultatet av arbetet är att en tidsbesparing på cirka 30 procent kan erhållas vid ett specifikt 

arbetsmoment som automatiseras. Vid införandet av robotar på en byggarbetsplats anses 

arbetsskada till följd av fysisk överbelastning kunna reduceras vid många 

stomkompletteringsmoment men framförallt vid lättväggsmontage.  

I en rapport skriven av Bosch-Sijtsema (2013) vid Chalmers Tekniska Högskola redogörs en 

genomförd förstudie om projektering i svensk byggindustri. Projekteringen i byggsektorn är en 

stor och komplicerad process som inkluderar många olika projektörer. Det studien undersöker 

är samarbetet mellan dem samt hur utvecklingen kan ske för att förbättra processen. Denna 

studie resulterar i en slutsats att utvecklingen och framtida forskningen kräver en helhetssyn. 

Detta genom att titta på exempelvis ny teknologi, nya arbetsmetoder och andra sätt att 

samarbeta mellan företag.  
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3 METOD 

I det här avsnittet presenteras metoden som använts i arbetet och för att kunna besvara 

frågeställningarna. Dessutom presenteras metoderna som använts för de olika delarna i 

examensarbetet.  

3.1 Arbetsmetod 
Arbetet baseras på litteraturstudie, intervjuer och stärks genom platsbesök. Då förståelse för 

vad som krävs vid implementering av gipsroboten på dagens byggarbetsplatser söks, används 

den kvalitativa metoden. Arbetet utgår ifrån platschefers, en projektchefs, snickares och 

robotutvecklares perspektiv.  

Den kvalitativa metoden används där målet är att skapa djupare förståelse och upptäcka 

skillnader i fakta som ännu inte är känd (Starrin & Svensson, 1994). Det kan göras genom att 

lägga fokus på likheter och olikheter för att hitta nya synvinklar (Lantz, 2013).  

Vid användning av den kvantitativa metoden värderas information numeriskt och enkäter är 

lämpligt att använda. Denna metod generaliserar mer ett resultat än den kvalitativa metoden. 

(Björklund & Paulsson, 2012) 

För det här arbetet användes en iterativ process, vilket innebär att arbetet sker i cykler och alla 

delar pågår kontinuerlig genom arbetet. Dyker det exempelvis upp ett intressant ämne i 

intervjuerna kan litteraturstudien kompletteras i efterhand för att lämpas till de utförda 

intervjuerna. Det är en allmän modell för kvalitativ databearbetning. (Lantz, 2013) 

3.1.1 Presentation av företag 
Build-r är företaget som tagit fram en robot för montage av gipsskivor. Företaget startades med 

målet att öka produktiviteten och minska arbetsplatsskador. Det startades år 2016 och har nu 

en fullskalig prototyp som testas på byggarbetsplatser. Affärsmodellen som Build-r vill använda 

sig av bygger på att sälja en gipsentreprenad där en robot används för att utföra delar av arbetet. 

Build-r har under ett år arbetat med ett Smart Built projekt där fokus varit på hårdvaran och har 

påbörjat ett ytterligare ett nytt projekt som pågår till slutet på 2019 och istället fokuserar på 

logistik och effektivitet. (Build-r, 2018)  

Smart Built är ett innovationsprogram inom samhällsbyggnadssektorn som bland annat ser till 

att möjligheter som digitaliseringen medför kan förverkligas (Smart Built Environment, 2018).  

3.1.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomförs för att få en teoretisk grund till arbetet inom delarna robotik, 

effektivitet, arbetsmiljö och byggbranschen. Även en presentation av tidigare forskning som 

gjorts inom ämnet finns i litteraturstudien. Under litteraturstudien studeras såväl böcker, 

artiklar, webbsidor samt rapporter inom ämnet. Litteraturstudien ligger till grund för de 

uppförda intervjuguiderna inför intervjuerna med platschefer, snickare och robotutvecklare. 

 

Sökord som använts för att hitta underlag till litteraturstudien är: Industrialization, robotics in 

building industry, efficiency, effektivitet och industriellt byggande. 

 



10 
 

3.1.3 Intervjuer 
För att uppnå målet om att kartlägga inställningen till robotik, arbetsmiljön vid 

lättväggsmontage och hur gipsroboten bidrar till en effektivare montageprocess intervjuas 

platschefer på byggen, en projektchef, snickare och robotutvecklare.  

Intervjuerna utförs som en kvalitativ, halvstrukturerad forskningsintervju med öppna frågor. 

Intervjun är alltså varken öppen eller låst. Halvstrukturerad forskningsintervju innebär att 

intervjun har en viss styrning men tillräckligt lite för att personen som blir intervjuad ändå ska 

kunna påverka intervjun (Holme & Solvang, 1997). En intervjuguide sammanställs med relevanta 

frågor som stöd i intervjuerna som sedan utförs med valda intervjupersoner. Intervjumetoden 

gör det möjligt att jämföra resultatet i de olika intervjuerna mot varandra samtidigt som det 

finns utrymme för att nya frågor och fakta kan komma fram under tiden intervjun fortgår (Krag 

Jacobsen, 1993). Intervjuguiden är alltså som en minneslista för att se till så att alla ämnen som 

är relevanta för studien faktisk berörs i intervjun (Krag Jacobsen, 1993). Intervjuguiden till de 

utförda intervjuerna kan läsas i Bilaga 1, 2 och 3. 

Intervjuer utförs i temat effektivitet, arbetsmiljö och inställning till robotik. Totalt utförs tio 

intervjuer. Intervjuer utförs med tre snickare för att få en djupare förståelse för hur 

lättväggsmontaget går till idag, arbetsmiljön i monteringsprocessen, inställningen till robotik på 

bygget och hur de arbetar med effektivitet. Tre platschefer och en projektchef intervjuas för att 

få en generell bild över hur arbetet fungerar på dagens byggarbetsplatser, hur inställningen är 

till att införa flerskift, hur inställningen till robotik ser ut samt hur de använder sig av begreppet 

effektivitet. Dessutom intervjuas tre personer som arbetar med att ta fram en gipsrobot för att 

få en bild av hur robotens arbetsprocess ser ut, hur de ställer sig till flerskift, hur de arbetar med 

effektivitet, vilka arbetsmiljösvårigheter som finns vid införandet av robotik samt vilka krav som 

finns på byggarbetsplatserna från robotens perspektiv.  

Intervjuerna med robotutvecklarna genomfördes under cirka 30 minuter medan övriga 

intervjuer pågick knappt 15 minuter. Alla intervjuer spelades in för att sedan kunna avlyssnas, 

skrivas ned och analyseras.  

Valet av intervjupersoner genomförs med målet att få en så stor bredd i ämnet som möjligt. 

Därför intervjuas såväl platschefer, en projektchef, snickare och robotutvecklare. Målet är att 

variationen på intervjuobjekten ska vara stor med avseende på byggföretag, erfarenhet och 

ålder för att öka bredden i studien. 

En vilja finns att genomföra alla intervjuer ansikte mot ansikte men då svårigheter finns att få 

tag i intervjuobjekt, förekommer även telefonintervjuer med snickare, platschefer och en 

projektchef.  

Presentation av intervjuobjekt 
De intervjuade är anonyma och har ersatts med kortnamn för att det ska underlätta i resultaten 

av intervjuerna. Intervjuobjekten är indelade i fyra kategorier, platschefer (PC), projektchef 

(PrC), snickare och robotutvecklare (RU) där det sistnämnda innefattar intervjuobjekt på 

robotföretaget. 

Tre platschefer har intervjuats. En av de intervjuade är pensionerad men arbetade under sitt 

yrkesliv på ett stort byggentreprenadföretag. Alla de övriga arbetar på olika stora 
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byggentreprenadföretag idag. Platscheferna har arbetat och arbetar i Stockholm, Luleå och 

Västerås. Platscheferna benämns i rapporten som PC 1, PC 2 och PC 3.  

En projektchef som arbetat som platschef tidigare har intervjuats. Projektchefen arbetar i 

Eskilstuna och benämns PrC. Projektchefen har intervjuats då denne känner till Build-r och 

gipsroboten som håller på att tas fram. Roboten har även testats på en byggarbetsplats där PrC 

arbetar. 

Tre snickare har intervjuats. En av de intervjuade snickarna är lärling och blir färdig snickare i 

vår, medan de övriga två har arbetat som snickare ungefär 30 år. Snickarna arbetar på tre olika 

stora byggentreprenadföretag. Intervjuerna har genomförts med snickare i Västerås, Uppsala 

och Luleå. Snickarna benämns Snickare 1, Snickare 2 och Snickare 3. 

Tre personer som arbetar på Build-r har intervjuats. Den ena är VD, den andra är grundare av 

företaget och har sedan tidigare erfarenhet av arbete på byggarbetsplatser. Även 

medgrundaren, som är ansvarig för den tekniska utvecklingen, har intervjuats. Företaget är 

beläget i Stockholm. De intervjuade från Build-r benämns RU 1, RU 2 och RU 3 där RU står för 

robotutvecklare. 

3.1.4 Platsbesök 
Platsbesök har utförts på såväl bygge som i robotlabb för att få förståelse för processerna för 

gipsmontage utfört av robot respektive snickare. Platsbesöken har dokumenterats genom 

fotografier för att visa hur det ser ut på dagens byggarbetsplatser samt få en bild av hur 

gipsroboten arbetar.  

 
3.5 Analysmetod 
Att analysera informationen efter en kvalitativ intervju är en stor process. Efter att intervjuer är 

utförda, utförs en analys av allt insamlat material. I den kvalitativa analysen söks ett mönster i 

det insamlade materialet genom att läsa intervjun i sin helhet för att sedan hitta intressanta 

delar (Lantz, 2013). Intervjuerna får en mening först efter att de ställs mot andra, alltså när en 

helhet över intervjumaterialet fås (Holme & Solvang, 1991). Genom att titta på 

problemområden som dyker upp återkommande i intervjuerna kan viss fakta, som inte är 

återkommande, bortses ifrån och fokus läggs på återkommande fakta (Holme & Solvang, 1991).  

En intervju kan enligt den kvalitativa metoden sammanställas genom olika delsteg där det första 

är att koncentrera meningarna så att långa uttalanden blir kortare och enklare. Efter det delas 

intervjun upp i kategorier och varje enskild mening kan markeras in i de olika kategorierna. Det 

tredje steget är att strukturera texten utefter de olika kategorierna, vilket kan leda till att texten 

även reduceras och bara det mest väsentliga kvarstår. Därefter tolkas meningar och hela 

innehållet, och till sist skapas mening utifrån materialet som kan presenteras i såväl bilder som 

i ord. (Kvale, 1997)  

När intervjuerna är analyserade diskuteras resultatet mot teorin. Bland annat kommer 

effektivitetsbegrepp i litteraturstudien diskuteras för att se om gipsroboten kan bidra till en mer 

effektiv process. Då effektivitet kan analyseras både med fokus på det enskilda momentet och i 

byggprocessen i stort, kommer analysen att kopplas till effektivitetsbegreppen inre och yttre 
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effektivitet samt funktion- och processrelaterad effektivitet. Den inre effektiviteten grundar sig 

i hur väl resurser utnyttjas för att åstadkomma det kunden önskar och har alltså fokus på indata 

(Säfsten, 2010). Den yttre effektiviteten handlar om själva produkten som tagits fram och 

fokuserar på resultatet, alltså själva produkten i sig där kvaliteten är en del som vägs in (Säfsten, 

2010). Effektivisering av processer kan delas upp i funktionsorienterade och processorienterade 

där det funktionsorienterade syftar på själva funktionerna medan det processorienterade syftar 

på processen mellan funktionerna (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2006).  

Även hur arbetsmiljön bidrar och förhindrar en effektiv process analyseras med grund i teori. 

Sundström et al. (2007) skriver bland annat att det på byggarbetsplatser ibland är svårt att skapa 

en bra miljö utifrån människan men arbetsskador ska alltid försöka förebyggas och risker tas 

bort. (Sundström, Englund, & Sandberg, 2007).  

 
3.6 Metodkritik 

För att bedöma kvaliteten i arbetet och kunna vara kritisk mot metoden är reliabilitet och 

validitet är två viktiga begrepp (Kvale, 1997). Begreppet validitet syftar på om man mäter det 

som är planerat att mäta, genom att se till relevansen av ingående data i arbetet ställt mot det 

som ska undersökas (Ejvegård, 2009). Reliabiliteten ser till tillförlitligheten i ett arbete och 

säkerställer användbarheten hos själva mätinstrumentet, genom att se om samma resultat 

skulle ges vid ett annat mättillfälle (Ejvegård, 2009). 

Tillförlitligheten i arbetet har säkrats genom att välja respondenter med erfarenhet inom sitt 

område. Genom att alla inom samma område får besvara samma frågor, och genom att inte ge 

någon teoretisk bakgrundsfakta kan tillförlitligheten ökas och de kan relatera direkt till sina egna 

erfarenheter. Även genom att garantera anonymitet i intervjuerna blir tillförlitligheten i arbetet 

bättre, då intervjuobjekten har alla förutsättningar att säga vad de tycker.  

Validiteten i arbetet stärks genom att intervjufrågorna grundar sig i litteraturstudien och 

forskningsfrågorna som ligger till grund för arbetet. Också att intervjufrågorna specificeras för 

varje enskild grupp gör att validiteten stärks.  

Validiteten och reliabiliteten har säkrats genomgående då ljudinspelning använts vid 

intervjuerna, för att inte missa något väsentligt som sagts och kunna gå tillbaka och lyssna igen 

om osäkerhet uppstår i vad som är sagt.  

Den kritik som i arbetet finns mot intervjuer som grund är att intervjupersonerna inte alltid är 

lika bekväma med att uttrycka sig i tal. Då intervjupersonerna frivilligt ställer upp och det inte 

går att tvinga personer att vara med, speglar heller inte urvalet alltid verkligheten. En del 

intervjuer är utförda över telefon och kan ifrågasättas då människor kanske uttrycker sig 

annorlunda beroende på om intervjun sker ansikte mot ansikte jämfört mot om den genomförs 

över telefon.  

Ytterligare kritik mot de kvalitativa intervjuerna är att hela metoden bygger på att intervjuerna 

ska vara öppna för intervjuobjektet att sväva iväg i, medan intervjuobjekten inte alltid gör det. 

Det kan vara svårt om intervjuobjekten inte själva känner att de har så mycket att säga om ämnet 

utöver frågorna ställda i intervjuguiden. 
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Då endast tre platschefer, tre snickare och en projektchef är intervjuade är det svårt att veta om 

de utförda intervjuerna speglar hela byggbranschens synsätt på effektivitet och 

lättväggsmontage.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
I det här avsnittet presenteras resultatet av observationerna samt resultat av intervjuerna i 

löpande text. Först presenteras hur gipsmontage eller allmänt skivmontage går till med snickare 

respektive robot. Därefter redovisas övrigt resultat av intervjuerna. Slutligen föreslås fortsatta 

studier, det vill säga delar som inte berörs i detta arbete och som skulle kunna forskas vidare i. 

Se ”2.1.3 Intervjuer” för presentation av intervjuobjekt och Bilaga 1, 2 och 3 för intervjuguide 

som intervjuerna utgår ifrån. 

4.1 Monteringsprocess gips 
Arbetet på byggarbetsplats med snickare respektive robot har tagits fram utifrån intervjuer och 

genomförda platsbesök på bygge och i robotlabb. Nedan visas en byggarbetsplats där 

gipsmontage delvis är avslutat och delvis ska påbörjas.  

 

Figur 1- Gipshögar uppställda på bygge 

Figur 2- Reglad vägg 
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Figur 3- Korridor utan installationer i väggarna 

 

 

4.1.1 Montage med snickare 
Reglar och skenor skruvas fast i golv, väggar och tak. Efter det börjar skivorna skruvas fast. 

Snickare måste kliva på stege eller lift för att nå upp att skruva den övre delen av skivan. PC 3, 

Snickare 1 och Snickare 2 berättar att arbetet delas upp så att en snickare reglar och en kommer 

efter med skivorna, medan Snickare 3 säger att montaget alltid utförs två och två på alla 

moment. PC 1 och PC 2 är överens om att det inte finns några direkta svårigheter med 

lättväggsmontaget då det är ett moment som utförs hela tiden. PC 1 understryker att det är 

många olika väggtyper att hålla koll på för snickarna, vilket kan vara en svårighet i montaget. PrC 

säger också att en svårighet kan vara att hålla isär alla väggtyper så att rätt vägg hamnar på rätt 

plats.  

”Viktigt att det finns bra arbetsberedningar och att ett bra förarbete är gjort.” – PC 3 

De flesta byggentreprenörer utför väggmontaget själva men PC 2 säger att det nästan alltid är 

underentreprenörer som är specialister som kommer in och utför lättväggsmontaget på deras 

byggarbetsplatser. PrC säger att det kan vara nödvändigt att ta in underentreprenörer på stora 

byggen då de egna snickarna inte räcker till.  
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4.1.2 Montage med hjälp av en robot 
RU 1, 2 och 3 beskriver i intervjuerna robotens utformning. Roboten är uppbyggd av en mobil 

plattform med en robotarm på. Batteritiden är i dagsläget 3 timmar, men målet är att komma 

upp i det tredubbla. Roboten väger i dagsläget 1200 kg vilket kräver mycket av bjälklaget. Därför 

är målet att roboten ska väga 800 kg och även bli storleksmässigt mindre än prototypen. 

RU 1, 2 och 3 beskriver vidare arbetsprocessen för roboten. Gipshögar ligger i rummet och 

reglarna är på plats när roboten börjar sitt arbete, likt Figur 1 och Figur 2. Innan roboten kommer 

in på bygget har den blivit laddad med en byggritning så att den har en utgångspunkt och vet 

vilka väggar den ska arbeta med, var gipshögarna är placerade och var varje regel är. När roboten 

kommer in på bygget, ställs den på sin startpunkt så att den vet var den befinner sig relativt sin 

miljö. Efter det börjar roboten scanna av, rör sig framåt och gör en ny scanning. Det gör den 

kontinuerligt för att se om den befinner sig där den borde. När roboten har hittat reglarna som 

den ska arbeta efter åker den fram dit, slår på kameran som sitter i armen för att kunna se lite 

mer i detalj var reglarna sitter. Kameran används för att det är svårt att garantera att en ritning 

stämmer till hundra procent även om reglar och skivor är utmärkta på ritningen. När roboten 

har sett var regeln är går den och hämtar en skiva, går fram till väggen med skivan, sätter i den 

första skruven, släpper vakuumet för att till sist kunna flytta runt gripdonet och skruva i de 

resterande skruvarna. När roboten är klar med ett rum får den instruktioner om det och letar 

upp dörröppningen utefter ritning för att sedan gå vidare till nästa rum. Själva 

skivmonteringsprocessen syns i Figur 4. 

 

Figur 4- Monteringsprocess 
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I Figur 5 visas prototypen av roboten när den testas i labb. Robotens hjul är utformade för att 

klara av höjdskillnader på golvet och kunna köra i alla riktningar. Ovanför gripdonet syns 

skruvmekanismen där roboten matar fram skruvar för att fästa skivan i reglarna. 

 

RU 1 säger att en snickare alltså måste ha reglat upp innan. Kommer sedan roboten till ett ställe 

där det inte ska vara en hel skiva, måste en snickare skära skivan då roboten i dagsläget inte har 

några skärmöjligheter. Roboten arbetar i dagsläget med gipsskivor, men inget hindrar att den 

ska kunna lyfta även plywood och andra typer av skivor. RU 2 säger att i framtiden kan roboten 

sannolikt även skära gipsskivor och utföra andra typer av arbeten, såsom att regla upp innan 

skivmontaget. RU 2 säger att ett scenario i framtiden även kan vara att flera robotar arbetar 

tillsammans. 

RU 1 beskriver affärsmodellen som är utmärkande för dem: Grundtanken är att Build-r tar hela 

gipsentreprenaden i sig och tänker sig alltså sälja tjänsten och inte roboten. Byggarbetsplatserna 

får alltså tillgång till tekniken utan att själva behöva göra en investering och behöver inte ta 

ansvar för om roboten inte fungerar. Det kommer att vara roboten plus en snickare som hjälper 

till att kapa skivor och se till att det är rent i rummet så att roboten kan arbeta fritt.  

RU 2 berättar att en ytterligare fördel med deras affärsmodell är att roboten kan komma ut på 

bygget tidigt, trots att den inte fungerar felfritt. Build-r kan då ha mer personal på bygget i början 

och mer handpåläggning på roboten utan att det drabbar kunden.  

Behov från byggarbetsplatsen  
RU 2 säger att det är svårt att ställa krav på byggarbetsplatser i nuläget, då de måste bevisa att 

robotentreprenaden fungerar först. Det finns trots det några förutsättningar som RU 1, RU 2 och 

RU 3 säger måste uppfyllas för att roboten ska kunna fungera som den ska på en 

byggarbetsplats. De specifika behoven som finns för att roboten ska kunna arbeta, är att 

Figur 5- Prototyp 
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arbetsplatsen måste ha bygghiss eller annan möjlighet att lyfta upp roboten, om inte arbetet 

sker på bottenplan. Byggarbetsplatsen måste också ha normalstora dörröppningar då det är det 

som roboten är utvecklad efter. Arbetsplatserna måste också vara av det större formatet så att 

det ska vara värt att ta dit roboten, även om ingen tydlig gräns finns i nuläget. En önskan är att 

golven ska vara rena från skräp så att roboten ska kunna åka omkring. Vid nivåskillnader högre 

än tre centimeter kör den fast. Kablar måste vara upphängda i taken.  

 

4.2 Effektivitet 
På frågan om de arbetar efter begreppet effektivitet är alla intervjuobjekt överens. Alla arbetar 

med effektivitet men ser det på olika sätt. Enligt Snickare 1 hittar de nya lösningar hela tiden när 

de arbetar. 

”För mig betyder effektivitet att arbeta snabbare och enklare.”- Snickare 1 

För Snickare 3, som säger att de alltid arbetar två och två, handlar det om att hålla båda 

snickarna sysselsatta hela tiden så att ingen står och väntar. PrC säger att effektivitet handlar 

om att inte göra om arbete, att allt kostar pengar och göra om arbete är det som kostar mest. 

”Det handlar om att rätt man eller kvinna gör saker i rätt tid.” – PrC 

PC 2 säger att effektivitet är något som denne funderar på varje dag. Det handlar om att arbetet 

ska göras rätt och fort, med ordning och reda. Denne förtydligar också att kvaliteten måste 

uppnås samtidigt som logistiken måste fungera. Snickare 2 säger att planering är A och O, rätt 

saker ska vara på rätt plats.  

Snickare 2 svarar även att de arbetar på ackord vilket gör att de måste arbeta effektivt, vilket 

också PC 1 och PC 3 svarar att dennes snickare gör. PC 1 förtydligar att snickarna måste vara 

effektiva när de arbetar på ackord.  

RU 1 säger att förhoppningen med hela systemet är att öka den värdeskapande tiden. Vidare 

hoppas RU 1 att det arbete roboten utför kommer att gå snabbare och med planeringen att det 

blir mer effektivt än hur man jobbar idag. Kommer väggarna upp snabbare, kan andra 

arbetsgrupper komma in snabbare och då kan hela projekttiden på bygget minska. Kan 

processer som logistiksystem och materialflöde automatiseras är förhoppningen att man kan 

klippa ledtider, fortsätter RU 1. 

RU 2 säger att kontinuerlighet är målet och att de arbetar efter värde per tidsenhet. RU 3 säger 

att de tittar mycket på arbetsflödet och att idén grundar sig i att förbättra effektiviteten. 

 

4.2.1 Kvalitet 
PC 1, Snickare 1, Snickare 2 och Snickare 3 talar om att den enda kvalitetssäkringen som utförs 

vid lättväggsmontage är egenkontroller som snickarna själva fyller i efter utfört arbete. Dessa 

egenkontroller avser alla delmoment i montaget. PC 2 är enig med dem men säger också att det 

inte är några konstigheter med egenkontroller för lättväggsmontage, då det är ett arbete som 

utförs ofta. Vidare säger PC 2 att det exempelvis ofta syns direkt på gipsskivan hur tätt skruvarna 

ska skruvas och att det annars inte är så mycket att kontrollera. PrC säger att snickarna utför 
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egenkontroller tillsammans med arbetsledare digitalt på en surfplatta. Kvalitet är generellt svårt 

att mäta men förbesiktningarna mäter kvaliteten i det utförda arbetet, säger PC 3. Snickare 1 

säger också att egenkontrollen är den enda kvalitetssäkringen de själva utför men att det finns 

en kvalitetsansvarig för hela projektet. 

RU 3 säger att kvalitetssäkring från roboten i framtiden kan fås av en bild av kameran, som sitter 

på robotens arm. I nuläget är det bara skruvdragaren som kvalitetssäkrar genom att visa 

moment så man vet om skruven gått in rätt eller inte. RU 2 säger att det i början kommer 

behövas vanliga egenkontroller som utförs tillsammans med snickare, men genom att arbeta 

med de som kan gips i början kan man på så vis se om roboten faktiskt gör ett bra jobb. I 

framtiden blir det sannolikt en mer automatisk kvalitetssäkring. RU 1 säger att i robotens kamera 

borde man kunna se om saker och ting sitter rakt och att den inte har skruvat sönder något. 

Vidare har skruvdragaren en trycksensor så att roboten känner om den satt i skruvarna rätt. Kan 

detta lagras så skulle denna data kunna användas att ge till beställaren som någon form av 

efterkontroll, där man skulle kunna titta på alla lagren som sitter i respektive rum. RU 1 fortsätter 

att säga att kvalitetssäkringen av arbetet är något som de ser att man kan bygga in i systemet, 

även om de inte vet exakt hur än. 

 

4.2.2 Tid 
Det mest tidskrävande momentet för roboten, är alla robotutvecklare överens om, kommer vara 

förarbetet och själva uppstartsfasen i sig. RU 3 förtydligar att det kommer vara tidskrävande att 

få roboten till bygget och starta upp. RU 1 säger att det är svårt att veta hur lång tid det kommer 

ta att förbereda roboten för byggarbetsplatsen, då det bland annat kommer behövas mycket 

handpåläggning på byggnadsritningen i början då byggnadsritningar i dagsläget inte är gjorda 

för att en robot ska kunna läsa den. Även att få in roboten på bygget första dagen kommer ta 

tid, säger RU 1. Annars hoppas RU 1 att robot-teamet, alltså roboten tillsammans med en 

hjälpsnickare, inte arbetar långsammare än ett par snickare gör idag. Framförallt ska robot-

teamet jobba mycket mer kontinuerligt än vad som görs idag, säger RU 1. 

”Människor är inte gjorda för att jobba 8 timmar i sträck.” - RU 1 

RU 2 säger att i början kommer förflyttningen ta tid men när roboten själv vet vad den ska göra 

och kan arbeta självgående kommer tid inte vara ett problem. Denne fortsätter säga att roboten 

i början kommer vara sämre än en människa men då den gör samma sak hela tiden, tillslut 

kommer vara bättre än en människa på att utföra arbetet. Att hämta skivor säger RU 1 kan vara 

tidskrävande då roboten hämtar en skiva åt gången.  

Snickare 1 säger att det inte är något specifikt tidskrävande moment vid lättväggsmontaget. PC 

1 nämner att det generellt inte är några konstigheter men att schaktväggar och särskilt dem med 

skiljeväggar innanför kan vara tidskrävande. Snickare 3 säger att håltagningar är det mest 

tidskrävande. PrC säger att det mest tidskrävande momentet är att anpassa skivor till 

installationer, vilket det är mycket av när man bygger exempelvis sjukhus. PrC fortsätter sedan 

att det går fort om det är en lång vägg utan installationer. 

”Hela innerväggsdelen är en flaskhals i produktionen då det är det största momentet. Det ställs 

stora krav på att det funkar bra.” – PC 2  
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Införande av flerskift 
PC 1 säger att det finns ekonomiska fördelar med införandet av flerskift men ifrågasätter det då 

BAS-U måste delegeras i dagsläget. Vidare säger denne att platschefen alltid är BAS-U utom på 

semestern och det skulle inte fungera att vara ansvarig hela dygnet.  

”Skulle BAS-U i framtiden kunna regleras annorlunda skulle flerskift kunna bli aktuellt.” – PC 1 

PC 2 säger att det kan gå men att motiv måste finnas i början av projektet och att ansvariga från 

organisationen måste finnas på plats hela tiden. PC 3 säger att det är tidplanen som styr och att 

platsledningen måste vara på plats hela tiden i så fall. PrC säger att flerskift normalt inte är bra, 

men att vissa projekt kräver det då tidplanen styr. Fortsättningsvis säger PrC att det är en 

resursfråga då arbetsledning måste finnas på plats. 

Att arbeta i flera skift säger RU 1 är en av de stora fördelarna med att ha en robot då den kan 

jobba natt och utnyttja fler av dygnets timmar. Det finns en fördel med att inte ha alla 

byggarbetare där då så att roboten kan arbeta lite mer ostört, vilket innebär mindre risker. 

Sedan kommer det behövas lite personer där som hjälper roboten, i alla fall i början, säger RU 

1. RU 2 säger att grundtanken är att arbeta skift då bygget är tomt. RU 3 säger att arbete i flera 

skift är det viktigaste för dem, själva grundtanken.  

”Det kan vara svårt att implementera flerskift från branschen. Lättare när vi är en entreprenad 

som tar in snickare som självmant arbetar nattetid.” - RU 3 

 

4.3 Arbetsmiljö  
Snickare 1 säger att gipsningen, att sätta upp skivorna, är det i huvudsak tyngsta 

arbetsmomentet vid lättväggsmontage. Snickare 3 säger att bära gipsskivorna är det mest fysiskt 

ansträngande momentet och speciellt brandskivor som är väldigt tunga. PC 1 säger att skador i 

axlar kan uppkomma vid skruvning av gipsskivor, vilket var en anledning till att PC 1 slutade som 

snickare och började arbeta som arbetsledare en gång i tiden. Snickare 2 säger att det mest 

fysiskt ansträngande momentet är att borra fast skenor i taket och montera takgips, vilket också 

tär på axlarna. Även PC 2 nämner takgips som ett fysiskt ansträngande moment och säger att 

det sliter ut kropparna mest. 

RU 2 har en annan syn på arbetsmiljösvårigheterna än övriga intervjuobjekt. Denne påpekar att 

det inte är humant att göra samma sak varje dag hela livet, som många gipsentreprenörer gör 

idag. Det finns ingen utvecklingsmöjlighet och att de som gipsar på heltid redan idag är 

behandlade som robotar. Detta gäller de snickare som endast gipsar och utför 

lättväggsentreprenader. RU 2 säger också att troligtvis kommer ingen att klaga om det 

momentet utförs med en robot i framtiden. Ett exempel som tas upp är inom verkstadsindustrin 

där maskiner är en naturlig del för att underlätta arbetsmiljön, där troligen ingen vill återta deras 

jobb och återgå till ett enformigt jobb med dålig arbetsmiljö.  

RU 1 förklarar att roboten har två säkerhetszoner, i den första arbetar den långsammare om 

någon tar sig in och kommer någon alldeles för nära, in i den andra säkerhetszonen, stannar den. 

Det finns alltså inbyggda säkerhetslaserscannrar som ska känna av att någon är nära. Trots det 

kommer roboten till en början bara att arbeta kring folk som är vana att arbeta med den, säger 
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RU 1. RU 1 säger att roboten kommer att arbeta långsammare när den hämtar skivor för att det 

ska vara säkert.  

 

4.4 Inställning till robotik 
På frågan hur snickarna ställer sig till att arbeta sida vid sida med en robot är Snickare 1 positiv 

och kan absolut tänka sig det.  

”Gillar teknik, så det skulle jag gilla. Så länge den inte tar snickarens jobb.” – Snickare 3 

Snickare 3 skulle helst se en industrirobot som en framtida arbetskamrat framför en humanoid. 

Snickare 2 säger att robotar kommer mer och mer men att de robotar som kommit är för dåliga 

och ändå inte går att använda. De är för stora och tunga. Snickare 2 kan tänka sig att en 

humanoid skulle passa bättre än en industrirobot. 

”Om den tar samma plats som en människa så kanske roboten kan anpassa sig till en 

byggarbetsplats och ta sig omkring själv.” – Snickare 2  

PC 2 säger att de måste se att roboten fungerar för att det ska vara aktuellt att ta in en robot på 

byggarbetsplatsen. Innan PC 2 skulle ta in en underentreprenör som använder sig av en robot 

skulle denne vilja se en film på roboten när den arbetar så det syns att den fungerar. PC 2 säger 

också att roboten måste kunna kvalitetssäkra arbetet. PC 1 säger att det inte känns så rimligt 

med en robot som underentreprenör men skulle inte ha några problem med det. Syns det att 

det fungerar så är det inga problem att acceptera nya lösningar, säger PC 1. PC 3 har svårt att se 

en robot på ett bygge och fortsätter att det kan fungera i fabrik då arbetsmomentet kommer till 

roboten, men inte på platsbyggen. 

PrC är positiv till att ta in en underentreprenör som använder sig av en robot. Roboten är på god 

väg men i nuläget är den tung. Den skulle behöva bli lite lättare och smidigare fortsätter PrC, 

som också säger att robotik är framtiden. PrC förklarar att roboten har testats på deras bygge 

och det har varit positiv respons. Får Build-r ordning på roboten så att den fungerar som den ska 

så vill PrC absolut ha den på sitt bygge.  

På frågan hur responsen varit från Smart Built-projektet som Build-r har varit med på, svarar RU 

1 att de möts av nyfikenhet och en väldigt positiv attityd. Mycket mer positivt än förväntat då 

branschen är konservativ, fortsätter RU 1.  

”Vi har blivit kontaktade av byggbolagen innan vi hunnit kontakta dom, vilket känns som en 

bra indikation på att det finns intresse både för systemet i sin helhet men också för 

affärsmodellen som vi har valt.” - RU 1 

RU 3 säger också att responsen har varit jättebra med stort intresse. Projektledningen är taggad, 

säger RU 3 och tycker det är svårare med snickarna att veta vad de tycker. RU 2 säger också att 

intresset är stort med många positiva. Projektet fokuserade mest på hårdvara, alltså att få ihop 

roboten. Projektet som startar nu är också Smart Built och kommer att fokusera mer på 

mjukvara. Logistiken kommer att tas mer i beaktning med fokus på arbetsledning och effektivitet 

bland annat.  
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5 DISKUSSION  
I denna del diskuteras resultatet. Diskussionen stärks av litteraturgenomgången och tidigare 

studier.  

5.1 Effektivitet  
Sättet Build-r arbetar med effektivitet innefattar såväl funktion- som processorienterad 

effektivitet. Det funktionsorienterade syftar på själva funktionerna medan det 

processorienterade syftar på processen mellan funktionerna (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 

2006). Kommer väggarna upp snabbare kan andra arbetsgrupper komma in snabbare och då kan 

hela projekttiden på bygget minska, säger RU 1. Kan processer som logistiksystem och 

materialflöde automatiseras så är förhoppningen att man kan klippa ledtider, fortsätter RU 1. 

RU 3 säger att de tittar mycket på arbetsflödet och att idén grundar sig i att förbättra 

effektiviteten. Eftersom roboten utför samma arbete som snickare gör idag men kan arbeta mer 

med kontinuitet och flerskift, tyder det på att det istället är processen som effektiviseras.  En 

optimerad process fås om mer energi läggs på just hela processen i stort (Oskarsson, Aronsson, 

& Ekdahl, 2006).  

Den yttre effektiviteten handlar om själva produkten som tagits fram och fokuserar på 

resultatet, alltså själva produkten i sig där kvaliteten är en del som vägs in (Säfsten, 2010). Yttre 

effektivitet är svårt att jämföra i det här fallet då lättväggsmontage är ett enkelt moment som 

görs hela tiden. PC 1 och PC 2 är överens om att det inte finns några direkta svårigheter med 

lättväggsmontaget då det är ett moment som utförs hela tiden. Väggen i sig kommer att byggas 

efter ritning oavsett om en robot eller snickare utför arbetet, vilket gör att kvaliteten på det inte 

kan värderas mellan de olika montagesätten. Den kvalitetsaspekt som går att väga in som kan 

påverka resultaten, vilket den yttre effektiviteten handlar om, är den mänskliga faktorn. 

Kvalitetssäkringen efter utfört arbete är dock något som kan förbättras om roboten i framtiden 

kan leverera det automatiskt efter utfört arbete.  

Fokus är generellt på inre effektiviteten men yttre är nödvändig för att bli konkurrenskraftiga, 

och har fokus på resultatet och själva produkten i sig där kvaliteten är en del som vägs in 

(Säfsten, 2010). Som skrivet ovan kommer väggen att byggas efter ritning oavsett vem som utför 

arbetet vilket betyder att kvaliteten inte kan vägas in direkt i effektivitetsaspekten. PC 2 säger 

att hela innerväggsdelen är tidskrävande då det är det största momentet vilket markerar vikten 

av att det utförs snabbt, rätt och att hela processen effektiviseras. Det är alltså en stor del av 

produktionen där konkurrens givetvis lönar sig. För att bli konkurrenskraftiga inom 

lättväggsmontage kanske däremot kvaliteten inte är det mest väsentliga. 

Den inre effektiviteten grundar sig i hur väl resurser utnyttjas för att åstadkomma det kunden 

önskar och har alltså fokus på indata (Säfsten, 2010). Snickare 1 pratar om inre effektivitet då 

effektivitet för denne betyder att arbeta snabbare och enklare. Även snickare 3 är inne på inre 

effektivitet och framförallt utnyttjandet av resurser, då Snickare 3 säger att effektivitet handlar 

om att hålla båda snickarna sysselsatta hela tiden så att ingen står och väntar.  

För att uppnå en effektiv process behöver logistiken fungera (Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 

2006). Logistiken kopplat till begreppet effektivitet är återkommande även i intervjuerna och 

alltså en grund till att kunna arbeta effektivt. Logistiken måste fungera och planeras i detalj även 
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den. RU 1 nämner att automation med logistiksystem skulle kunna integreras för att få ut så 

mycket som möjligt av en mer automatiserad process. Är det ordning, reda och koll på logistiken 

när roboten träder in på bygget kan således roboten få ut mer av sin fulla potential. Även om 

inte en robot skulle införas underlättas monteringsprocessen om det är ordning och reda och 

logistiken fungerar. Snickare 2 och PC 2 nämner det som viktiga delar i montaget idag. En 

optimerad process fås om mer energi läggs på just hela processen i stort (Oskarsson, Aronsson, 

& Ekdahl, 2006).   

5.1.1 Kvalitet 
PC 1, Snickare 1, Snickare 2 och Snickare 3 talar om att den enda kvalitetssäkringen som utförs 

vid lättväggsmontage är egenkontroller som snickarna själva fyller i efter utfört arbete. Kvalitet 

är generellt svårt att mäta men förbesiktningarna mäter kvaliteten i det utförda arbetet, säger 

PC 3. Redan 1997 skrevs att det i stor utsträckning saknas metoder att mäta effekterna av 

kvalitetssäkring (Byggkvalitet för framtiden, 1997). I nuläget är det bara skruvdragaren som 

kvalitetssäkrar genom att visa moment så att man vet om skruven gått in rätt eller inte. Kan 

detta lagras så skulle denna data kunna användas att ge till beställaren som någon form av 

efterkontroll, där man skulle kunna titta på alla lagren som sitter i respektive rum. Själva 

processen för kvalitetssäkringen är ett moment som alltså kan försvinna i framtiden, vilket bland 

annat spar tid.  

5.1.2 Tid 
Examensarbetet utfört vid Jönköpings universitet har valt att genomföra en kvantitativ studie 

med enkäter för att besvara frågor om tidsbesparingar och arbetsmiljö kopplat till införandet av 

automation i byggprocessen (Bendz & Samuelsson Pripp, 2018). Att platschefer, arbetsledare 

och snickare fått uppskatta reducerad tidsåtgång i procent med införandet av automation, 

bidrar till en annan infallsvinkel. Jag anser dock att det kan vara svårt att uppskatta för dem som 

arbetar på bygget hur mycket tid som kan sparas då de inte sett en robot arbeta med ett liknande 

moment.  

Resultatet av intervjuerna med intervjuobjekten från byggbranschen visar att de tidskrävande 

momenten vid lättväggsmontage är schaktväggar, anpassa skivor till installationer och 

håltagningar. Alla dessa moment är moment som snickare kommer att genomföra fortsatt, även 

om gipsroboten arbetar. Det gör att dessa tidskrävande moment inte kan reduceras och 

effektiviseras med hjälp av roboten, åtminstone inte i närtid när roboten endast lyfter och 

skruvar skivor. 

En kanske inte så stor tidsbesparing, men ändå en tidsbesparing som kan göras är att snickare 

behöver gå upp och ner på stegbockar vid montage av varje skiva, vilket blir tidskrävande i 

längden. Roboten kan reducera det momentet då den redan har en bra räckvidd. I längden kan 

mycket tid sparas även om det inte är ett tidskrävande moment för montaget av varje skiva.  

RU är överens om att det mest tidskrävande kommer att vara uppstarten och att få in roboten 

på bygget. Uppstartsfasen kommer alltså ta längre tid med robot än snickare. Även om dagens 

process med snickare har en viss uppstartsfas även den.   

På frågan hur inställningen ser ut till att införa flerskift på byggen har robotutvecklare och 

platschefer olika syn på problem och möjligheter som det medför. Robotutvecklarna säger att 
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de vill jobba flerskift för att bygget är tomt, medan platschefer och projektchefen säger att 

flerskift endast kan tillämpas om tidplanen kräver det och även att arbetsledning måste finnas 

på plats. Rent praktiskt skulle alltså robot-teamet kunna arbeta ensamma på arbetsplatsen, men 

frågan är om det är värt resursmässigt och ekonomiskt när arbetsledning måste finnas på plats 

till endast en underentreprenör som är i produktion för tillfället. RU 3 säger att de kommer att 

ha snickare i sitt robot-team som själva väljer att arbeta natt. Att däremot få platsledningen att 

arbeta flerskift kan vara svårare då det inte hör till vanligheten i deras arbete.  

 
5.2 Arbetsmiljö 
För att underlätta arbetet vid hög belastning eller svåra arbetsställningar är det viktigt med 

variation i arbetet och att ta korta pauser (Sundström, Englund, & Sandberg, 2007). RU 1 är inne 

på samma spår och säger att människa inte är gjord för att arbeta åtta timmar i sträck. En väl 

utvecklad robot med en väl utförd projektering som grund reducerar att omstarter och pauser 

måste tas, vilket i sin tur leder till en mer flödeseffektiv process. Om en organisation är 

flödeseffektiv uppkommer inget behov av omstarter (Modig & Åhlström, 2015). 

I examensarbetet vid Jönköpings universitet har snickare, arbetsledare och platschefer, på 

frågor ställda om arbetsmiljön, varit överens om att kroppsrörelse med fysisk överbelastning 

kan reduceras vid införandet av automation vid lättväggsmontage (Bendz & Samuelsson Pripp, 

2018). Det stärker robotens inträdande i byggbranschen och likaså svaren som skickarna kommit 

med i detta examensarbete. Det visar att även om det mitt arbete bara intervjuats tre snickare, 

speglar ändå arbetsmiljöfrågan större delen av byggbranschen.  

Snickare 1 och Snickare 3 säger att skivmontage är det mest fysiskt ansträngande momentet. 

Sundström et al. (2007) skriver även dem att det på byggarbetsplatser ibland är svårt att skapa 

en bra miljö utifrån människan men arbetsskador ska alltid försöka förebyggas och risker tas 

bort. Genom att införa roboten kan dessa arbetsskador enkelt förebyggas. Som en följd av det 

kan sjukskrivningar minskas och arbetsmiljön kan bli bättre då arbetet varieras.  

Examensarbetet som utfördes vid Mälardalens högskola visar att ett av problemen med 

införandet av robotar i byggindustrin är att robotarna ofta väger mycket i förhållande till hur 

mycket de kan lyfta (Folkesson & Lönnroos, 2018). Detta problem är återkommande i mitt 

examensarbete då såväl robotutvecklare, platschefer, projektchefen och snickare nämner att 

robotar måste vara smidiga för att kunna ta sig runt på bygge.  

 
5.3 Inställning till robotik 
Resultatet av de utförda intervjuerna visar att snickarna har en positiv inställning till införandet 

av robotik, även om Snickare 2 understryker att en robot i så fall måste vara smidig och kunna 

ta sig runt på bygget. Att snickarna som utför arbetet idag är positivt inställda tyder på att 

arbetsmiljön är något som snickarna tycker kan förbättras, då snickarna faktiskt är de som 

annars lyfter och skruvar skivor.  

PrC är positivt inställd till gipsroboten och är den enda av intervjuobjekten, tillsammans med 

robotutvecklarna, som vetat om gipsroboten innan intervjun. Roboten har även testats på 

byggarbetsplatsen där projektchefen arbetar. PrC säger att det varit en positiv respons efter 
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testet och får Build-r ordning på roboten så att den fungerar som den ska vill PrC absolut ha den 

på sitt bygge. Kan en positivitet fås efter att ha sett roboten och hur den arbetar, tyder det på 

att byggentreprenörernas inställning till roboten inte är ett hinder när väl roboten är redo för 

att träda in på byggarbetsplatserna.   

Biggs (2018) skriver om en japansk humanoid robot avsedd för gipsmontage där en prototyp 

tagits fram och Quirke (2018) skriver om ett robotsystem bestående av tre robotar för 

lättväggsmontage som också utvecklas i Japan. Det stärker att idén med införandet av en robot 

för gipsmontage är rätt i tiden, samtidigt som konkurrens kan driva utvecklingen framåt. Om 

dessa olika robotföretag dessutom lär av varandras misstag kan de tre olika slutprodukterna bli 

bättre än de hade blivit utan konkurrens. Intervjuobjekten är överens om att robotar kommer 

att komma då tekniken finns, vilket stärks då fler liknande robotsystem är på frammarsch.  

 
5.4 Införandet av robotik på byggarbetsplatser  
RU 1 belyser vikten av en väl projekterad entreprenad och säger bland annat att det kommer att 

behövas mycket handpåläggning på byggnadsritningen i början då den inte är gjord för att en 

robot ska kunna läsa den. I dagsläget förväntas det att en snickare ska kunna ta egna beslut vilket 

i sin tur gör att projektörer kan projektera på ett sådant sätt. Skulle projektörerna veta att det 

som ritas ska läsas in av en robot, så skulle det kanske projekteras därefter. En välgjord 

projektering, planering och en förberedd byggarbetsplats, skriver Åhman & Johansson (1988) är 

en förutsättning för införandet av robotik. Införandet av robotar ställer krav på samordning 

redan i projekteringen och detta var alltså känt redan för 30 år sedan, men behöver fortfarande 

arbetas med för att det ska bli verklighet att robotar ska träda in på byggarbetsplatser på daglig 

basis.  

PC 1 och PrC betonar i de utförda intervjuerna att en svårighet med lättväggsmontage är alla 

olika väggtyper som snickarna behöver hålla koll på, vilket återigen visar att en mer noggrann 

projektering är rätt väg att gå. Detta oavsett om en robot kommer att ta klivet in på 

platsbyggarbetsplatserna eller inte. Skulle snickarna veta direkt på ritning hur en viss vägg ska 

vara uppbyggd utan att behöva läsa ritningen mot en vägguppställning skulle processen kunna 

bli mer effektiv. En extra dimension i detta är att roboten kan få dessa detaljerade ritningar 

direkt och utföra arbetet.  

Redan på 90-talet skriver Gann (1996) att byggbranschen kommer att behöva genomgå en 

teknisk utveckling. Den utvecklingen är i full gång och redan på 1900-talet fanns det alltså 

robotar utvecklade för platsbyggen. Trots detta väntar vi fortfarande på det stora tekniska och 

automatiserade genombrottet där dessa lösningar faktiskt är en vardag på de svenska 

byggarbetsplatserna. Svängningar i efterfrågan är förekommande i byggbranschen och kan även 

avskräcka byggentreprenörer från att investera i nya tekniker (Gann, 1996). Detta kan vara en 

av orsakerna till att stora genombrottet dröjer. Den affärsmodell som Build-r har gör att 

byggentreprenörerna själva inte behöver investera i en robot, medan roboten ändå kan arbeta 

på byggarbetsplatsen vilket kan vara det som krävs. 
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5.5 Metodkritik 
Vissa intervjuobjekt är mindre bekväma att uttrycka sig och sväva iväg i frågorna vilket också gör 

att det blir olika djup och på så sätt olika mängd material att arbeta med från de olika 

intervjuerna. I robotperspektivet har intervjuerna varit som mest innehållsrika och omfattande, 

vilket kan bero på att de är vana att sälja in och förklara sin tjänst och robot för nya människor. 

Det kan dock vara svårt att styrka tillförlitligheten i robotperspektivet då det endast är ett 

företag som intervjuas då de är de enda som har denna produkt. Det hade varit intressant att 

ha flera olika företag att utgå ifrån även i robotperspektivet i arbetet. 

Tidsaspekten är svår att värdera då snickare och platschefer inte vet hur roboten arbetar och 

därför bara jämför gipsmontage med gipsmontage utifrån egna erfarenheter. Skulle en robot 

ställas bredvid en snickare för att låta dem utföra samma arbete skulle kanske en annan 

uppfattning om tid visa sig. I framtiden kanske ett sådant test kan vara möjligt men i dagsläget 

är det en snickares och platschefs uppfattning som ligger till grund för tidsaspekten i arbetet. 
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6 AVSLUTANDE DEL  
I detta avslutande kapitel besvaras de ställda forskningsfrågorna med grund i det utförda 

arbetet. Fortsatta studier föreslås och en slutsats av arbetet presenteras. 

6.1 Svar på forskningsfrågor 
> Kan tid sparas vid montage av lättväggar med hjälp av en robot?  

I nuläget kan tid inte sparas vid montage av lättväggar med hjälp av en robot. När roboten i 

framtiden fungerar som det är tänkt finns det inga hinder för att tid ska kunna sparas. 

Framförallt då roboten inte kräver pauser på det sätt som en människa gör. Samtidigt har 

roboten en räckvidd som betyder att tiden som en människa går upp och ner för stegen för att 

montera skivor kan reduceras. Då roboten utför samma arbete hela tiden kan också processen 

med tiden utföras snabbare än dagens process med snickare.  

> Hur ser möjligheten ut till att införa flerskift och vad vinner man på det? 

Möjligheten att införa flerskift finns. I dagsläget kan det vara svårt att få igenom för en enskild 

entreprenad då platsledning måste finnas på plats. Om flerskift blir aktuellt skulle tid vinnas på 

projektet i stort då processeffektiviteten skulle öka. Samtidigt skulle tid reduceras på den 

enskilda gipsentreprenaden.  

 

> Bidrar gipsroboten till en bättre kvalitetssäkring? 

Om en automatisk kvalitetssäkring kan bli aktuell med hjälp av roboten, kan kvalitetssäkringen 

absolut bli bättre än dagens manuella egenkontroller. Roboten kan nämligen spara hela 

momentet på film genom dess kamera, samtidigt som tryck kan mätas i skruvdragaren för att 

kontrollera om skruvarna gått in rätt. Blir denna automatiska kvalitetssäkring verklighet kan 

dessutom ett moment uteslutas, alltså själva ifyllandet av egenkontroller på 

byggarbetsplatserna. Det här är ett område som inte arbetas med i dagsläget utan finns som 

en framtidsvision, vilket gör att det i nuläget inte är kvalitetssäkringen som är den stora 

fördelen med robotik. Vad som händer på kvalitetsbiten i framtiden återstår att se och det 

finns möjligheter att gipsroboten kommer att kunna bidra till bättre kvalitetssäkring. 

 

> Kan arbetsmiljön förbättras om moment som idag utförs av snickare istället skulle utföras 

av en robot? 

Arbetsmiljön för snickarna kan förbättras då lyft av gipsskivor och skruvning av skivor 

reduceras med roboten. De momenten som idag alltså har bland de största 

arbetsmiljöbelastningarna vid lättväggsmontage. 

 

6.2 Slutsats 
Platsbyggen kan underlättas med hjälp av en gipsrobotik i framtiden, såväl med avseende på 

arbetsmiljö som effektivitet. Arbetsmiljön kan tydligt förbättras med införandet av robotik, 

medan en förbättring av effektiviteten kräver vidare arbete. Kan gipsroboten utvecklas som det 

är tänkt, samtidigt som projekteringen utvecklas och införandet av flerskift blir införbart så 

kommer gipsroboten kunna bidra till ökad effektivitet.  
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För att klara av att effektivisera med hjälp av robotik måste man börja i rätt ände och titta på 

hur projekteringen kan lägga en grund för en robotanpassad platsbyggd byggentreprenad. 

Robotentreprenörens affärsmodell är däremot fördelaktig i den aspekten då 

robotentreprenören själv kan anpassa ritningarna genom att bland annat rita in reglar, gipshögar 

och robotens startposition. Roboten kan alltså komma ut och arbeta på byggarbetsplatsen även 

innan det blir verklighet att projekteringen faktiskt projekterar för en robotanpassad 

entreprenad.  

6.3 Förslag på fortsatta studier  
Ett förslag på en fortsatt studie är att undersöka ansvarsfrågan på byggarbetsplatserna, 

exempelvis om BAS-U skulle kunna delegeras på ett smidigare sätt. I dagsläget är det ett av 

hindren till att införa flerskift då platsledning hela tiden måste finnas på plats. En ändring 

behöver ske för att företag som Build-r smidigt ska ta sig in som underentreprenör i dagens 

byggprojekt. Det som kommit fram i detta arbete är att extraskift bara används om tidplanen är 

tight, vilket inte är fördelaktigt för robotentreprenörens affärsidé.  

Vad krävs för att projektörerna ska börja projektera efter hur en robot vill ha det, alltså bättre 

samordning redan i projekteringsskedet? Utan en väl projekterad entreprenad kan inte roboten 

få ut sin fulla kapacitet vilket i sin tur blir som ett slöseri av resurser.  

Kostnader kan beaktas i en fortsatt studie, då detta har bortsetts ifrån i detta arbete. Skulle det 

bli ekonomiskt försvarbart att köpa in en robotentreprenad?  

En djupare studie kan utföras bland snickarna då det är snickarna som vet bäst hur montaget 

går till samtidigt som det är deras arbetsmiljö som förbättras. Snickarna i detta arbete är positiva 

generellt, särskilt om roboten fungerar bra och kan underlätta för dem. Det skulle därför vara 

intressant att se om det speglar hela snickar-branschen då det bara utförts tre intervjuer med 

snickare i detta arbete. En kvantitativ studie där snickarnas erfarenheter och inställning studeras 

hade kunnat bidra med mycket fakta i detta område som kan föra utvecklingen framåt.  

Att införa robotik innebär en helt ny affärsmodell. Det hade därför varit intressant med en 

fördjupning i hur detta ska angripas i byggbranschen. Dessutom kan studeras hur utvecklingen 

kan komma att se ut om entreprenörer, som Build-r, tar sig in i byggbranschen. Kommer 

byggbranschen i framtiden att fortsätta betala underentreprenörer löpande i kr/timme eller 

kommer en förändring ske även där?   

Det hade varit spännande att undersöka robotens bidrag till effektivitet i byggprocessen efter 

det pågående Smart Built-projektet där effektivitet är mer i fokus än tidigare.  

I arbetet har skrivits om Japan och dess robotutveckling. Därför hade det varit intressant att 

studera närmare om Japan har en mer automatiserad byggproduktion och om robotiken är en 

vardag på deras byggarbetsplatser, eller om dessa robotar fastnar i prototyp-stadiet.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuguide konstruerad för platschefer och projektchef 
 

- Hur ser monteringsprocessen ut vid lättväggsmontage? 

  

- Vilka svårigheter finns vid lättväggsmontage? 

 

- Vilka är de mest tidskrävande momenten vid lättväggsmontage? 

 

- Hur får platsledningen reda på om arbetet utförts korrekt? (hur kommer kvalitetssäkringen 

upp till er?) 

 

- Hur ställer ni er till införandet av flera skift på era byggarbetsplatser? 

 

- Utför ni lättväggsmontage själva eller tar ni in underentreprenörer? Hur följs i så fall det 

arbetet upp? 

 

- Vilka krav ställer ni på underentreprenörer ni tar in? Arbetsmiljö osv.  

 

- Hur skulle ni ställa er till att ta in en underentreprenör som använder sig av en robot för att 

utföra lättväggsmontaget? 

 

- Hur ser ni på effektivitet? Är det ett begrepp ni arbetar efter? 
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Bilaga 2: Intervjuguide konstruerad för snickare 
 

- Hur ser monteringsprocessen ut vid lättväggsmontage? 

 

- Vilka svårigheter finns vid lättväggsmontage? 

 

- Vilka är de mest tidskrävande momenten vid lättväggsmontage? 

 

- Vilka är de mest fysiskt ansträngande momenten vid lättväggsmontage? 

 

- Hur kvalitetssäkras det utförda arbetet? Vilka moment? 

 

- Är effektivitet ett begrepp du stött på? 

 

- Hur skulle du ställa dig till att arbeta sida vid sida med en robot i framtiden? 
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Bilaga 3: Intervjuguide konstruerad för robotutvecklare 
 

- Vilka krav ställer ni på byggarbetsplatserna? 

 

- Hur ser monteringsprocessen ut vid lättväggsmontage för roboten? 

 

- Utför ni all typ av skivmontage? 

 

- Vilka svårigheter finns vid lättväggsmontage utfört med en robot?  

 

- Vilket är det mest tidskrävande momentet vid lättväggsmontage? 

 

- Vad har roboten för begränsningar? Vilka arbeten kan den inte utföra? 

 

- Hur kvalitetssäkras det utförda arbetet? 

 

- Hur beter sig roboten om det uppkommer oväntat hinder? 

 

- Hur ställer ni er till att arbeta i flera skift? 

 

- Är begreppet effektivitet något ni arbetar efter? 

 

- Hur har feedbacken sett ut under Smart Built projektet?  


